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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 
 

 

Απόσπασµα Πρακτικού Νο2/21-03-2019 
Αριθµός Απόφασης 11/2019 

 
     Στο Ηράκλειο σήµερα Πέµπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00, συνήλθε σε 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήµατος Ηρακλείου, 
η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ.: 
63989/18-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου της. 
     Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά και τα 
αναπληρωµατικά µέλη, ήταν παρόντες: 

 

1 Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Πρόεδρος της 
Επιτροπής 

2 Ζερβάκης Γεώργιος  Περιφερειακός Σύµβουλος Αντιπρόεδρος 
3 ∆ασκαλάκη Καλλιόπη  »               » Τακτικό Μέλος 
4 Γιαννούλης Νικόλαος  »               » »         » 
5 Τζεδάκης Σταύρος »               » »         » 
6 Φασουλάκης Κωνσταντίνος »               » »         » 
7 Λεβάκη Όλγα  »      »  »          » 
8 Παπαδάκης Αριστείδης             »              » »         » 
9 Ματαλλιωτάκης Γιώργος »               » »         » 

10 ∆εικτάκης Ιωάννης »               » »         » 
11 Λυµπεράκης Πέτρος »               » »         » 
12 Ξυλούρης Νικόλαος »               » ως τακτικό µέλος 
 
     Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα τακτικά µέλη κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης και 
∆ασκαλάκης Νικόλαος. 
     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόµα οι κ.κ.: Καγιαµπάκη Άννα Προϊσταµένη 
Τµήµατος Περιβάλλοντος ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού ΠΚ, Καργάκη 
Λένα υπάλληλος ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού ΠΚ, Αλεξάκης Χάρης 
αντιδήµαρχος ∆ήµου Αγίου Νικολάου για ΜΠΕ 2ου θέµατος, Πρώιµος Αντώνης 
µελετητής για ΜΠΕ 5ου θέµατος, ∆ατσέρης Γεώργιος εκπρόσωπος κατοίκων Καλού 
Χωριού, Αποστολάκη Εύη Πρόεδρος Μονοµετοχικής Ανώνυµης εταιρείας ∆ήµου 
Μαλεβιζίου για ΜΠΕ 4ου θέµατος, Τζόρβας Παράσχος αντιπρόεδρος εταιρείας 
Καταδυτικά Πάρκα Κρήτης ΑΜΚΕ, Καραπιδάκης Γιώργος Τεχνικός Σύµβουλος 
Επιµελητηρίου, Κοσµαδάκη Μαρίνα εκπρόσωπος µελετητή για ΜΠΕ 6ου θέµατος, 
Παρασύρης Ιωάννης µηχανικός Πολεοδοµίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και για την τήρηση των πρακτικών η Βαρδιάµπαση Νίκη και η Κουτάντου Μαρία 
υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ. 
 
     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου: «Καταδυτικό Πάρκο στη θαλάσσια περιοχή Μονοναύτη ∆ήµου Μαλεβιζίου 
ΠΕ Ηρακλείου» µε φορέα έργου την εταιρία «ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ». 
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Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 1650/1986: «Για την προστασία του περιβάλλοντος», 
β) Του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
γ) Του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
δ) Του Ν. 4014/2011: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», 
ε) της αριθµ. 1649/45-15-1-2014 ΚΥΑ, η οποία αφορά στην «εξειδίκευση των 
διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής 
του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπ’ αριθµ. 
1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 

2. Το Π.∆. 149/2010 µε θέµα: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 
242/27-12-2010, τεύχος Α΄). 

3. Τη µε αριθµ.26/2017 (πρακτικό7/30-03-2017) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Κρήτης που αφορά στη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος 
και Χωροταξίας και τη µεταβίβαση της αρµοδιότητας έκφρασης γνώµης επί 
των Μ.Π.Ε. 

4. Την αριθµ. 54596/15-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που 
αφορά στον ορισµό Αντιπεριφερειαρχών στην ΠΚ για τη Β΄ περιφερειακή περίοδο 
(έως 31-08-2019). 

5. Την αριθµ. 79154/20-04-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που 
αφορά στον ορισµό Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. 

6. Το µε αρ. πρωτ. 4475/14-01-2019 έγγραφο της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, µε το οποίο µας διαβιβάστηκε στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο η Μ.Π.Ε. για το αναφερόµενο έργο. 

7. Τη µε αριθµ. πρωτ.: 11719/16-01-2019 ανακοίνωση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου στον τοπικό τύπο, προκειµένου να λάβουν γνώση οι φορείς και οι 
πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, για την αναφερόµενη Μ.Π.Ε. 

8. Το µε αριθµ. πρωτ. 37987/15-02-2019 έγγραφο του Τµήµατος Συλλογικών 
Οργάνων Π.Κ. προς το ∆ήµο Μαλεβιζίου µε θέµα: «∆ιαβίβαση Μ.Π.Ε. που 
αφορά στο έργο: «Καταδυτικό Πάρκο στη θαλάσσια περιοχή Μονοναύτη 
∆ήµου Μαλεβιζίου ΠΕ Ηρακλείου», στο ∆ήµο σας για έκφραση γνώµης από τα 
οικεία συλλογικά όργανα. 

9. Την µε αρ. 1/2019 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αχλάδας, µε την οποία γνωµοδοτούν θετικά για τη δηµιουργία του 
αναφερόµενου Καταδυτικού Πάρκου. 

10. Την µε αρ. 65/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μαλεβιζίου, µε την 
οποία γνωµοδοτούν θετικά για τη δηµιουργία του αναφερόµενου Καταδυτικού 
Πάρκου. 

11. Το µε αρ. πρωτ. 66636/20-03-2019 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  

«Σχετικά:  

1) Το µε αρ. πρωτ. 14894/21-01-2019έγγραφο του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Κρήτης.  
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2) Το µε αρ. πρωτ. οικ. 88000/11-7-2014 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη 
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας προς την Υπηρεσία µας, αναφορικά µε την 
εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγοριών Α1 και Α2.  

1.ΤΙΤΛΟΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Πρόκειται για τη µελέτη δηµιουργίας Καταδυτικού Πάρκου (ΚΠ)έκτασης 50 
στρεµµάτων στη θαλάσσια περιοχή του Μονοναύτη στο ∆ήµο Μαλεβιζίου, εκτός 
προστατευόµενης περιοχής του δικτύου Natura 2000. 
 
H προτεινόµενη θέση του Καταδυτικού Πάρκου είχε εξεταστεί ως προς τις 
προϋποθέσεις χωροθέτησης στα πλαίσια της κατάρτισης του «Στρατηγικού 
Σχεδιασµού (Masterplan) για τη δηµιουργία Καταδυτικών Πάρκων στην Περιφέρεια 
Κρήτης». 
 
Εντός της οριοθετηµένης θαλάσσιας περιοχής του ΚΠ απαγορεύονται κάθε µορφή 
αλιείας, της  υποβρύχιας συµπεριλαµβανόµενης, η σύλληψη της πανίδας και η 
συλλογή της χλωρίδας της περιοχής του Πάρκου, κάθε αθλητική ή άλλη θαλάσσια 
δραστηριότητα, καθώς και κάθε δραστηριότητα που παρακωλύει τις καταδύσεις ή 
τις πράξεις διαχείρισης του Πάρκου. Κατ’ εξαίρεση, η σύλληψη της πανίδας και η 
συλλογή της χλωρίδας της περιοχής του Πάρκου επιτρέπεται για λόγους 
επιστηµονικής έρευνας υπό τους όρους του π.δ. 67/1981 (Α΄ 23 και 43) και των 
λοιπών οικείων διατάξεων (άρθρο 10, παρ. 5(γ) του Νόµου 4296/2014). 
 
To έργο περιλαµβάνει τις εξής υποδοµές: 
 
• Επιφανειακούς πλωτήρες επισήµανσης ορίων ΚΠ: θα τοποθετηθούν τέσσερεις 
(4) σηµαντήρες Ειδικών Σηµάνσεων στις ισάριθµες γωνίες του ΚΠ για τη σήµανση 
των ορίων του. 
 
• Επιφανειακούς πλωτήρες για την πρόσδεση των σκαφών και την επισήµανση 
της έναρξης και του τερµατισµού των καταδυτικών διαδροµών. 
 
• Μονάδες τεχνητών ενδιαιτηµάτων (τεχνητοί ύφαλοι) του ΕΛΚΕΘΕ, που 
κατασκευάζονται από ειδικού τύπου σκυρόδεµα (συνολικά περίπου 92m3 

σκυροδέµατος) σε σχήµα όρθιου επιµήκους µονόλιθου διαµέτρου 1,5m-2,5m, 
ύψους 2m-2,5m και βάρους 1,5-2,5 τόνων. Θα τοποθετηθούν 40 στοιχεία 
τεχνητών υφάλων, διευθετηµένα σε 5 οµάδες των 8 στοιχείων. Επίσης θα 
τοποθετηθούν 10 ακόµα στοιχεία µικρότερων διαστάσεων, που εξυπηρετούν 
επιπλέον τον προσανατολισµό των επισκεπτών για την µετάβαση από την µία 
οµάδα τεχνητών υφάλων στην επόµενη. 
 
• Καταδυτικές διαδροµές: θα δηµιουργηθούν δύο (2) κύριες καταδυτικές 
διαδροµές (Α: µε µήκος 350m& Β: µε µήκος 450m) και δύο εναλλακτικές 
διαδροµές (Γ:µε µήκος 350m& ∆:µε µήκος 300m). 
 
Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των διαδροµών µε αναδιάταξη των στοιχείων 
τεχνητών υφάλων. 
 
Εξετάστηκαν τρία εναλλακτικά σενάρια ως προς την επιφάνεια του ΚΠκαι δύο 
εναλλακτικά σενάρια ως προς την χωροθέτηση. Η προτεινόµενη χωροθέτηση 
επιλέχθηκε εξαιτίας κυρίως των ηπιότερων κλίσεων του πυθµένα που κυριαρχούν 
στην περιοχή του Μονοναύτη (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1Θέση καταδυτικού πάρκου(γαλάζιο περίγραµµα). 
 
Στο φάκελο της Μ.Π.Ε. συµπεριλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: 

• Το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΕΑ/49256/29146/1052/17-02-2017 έγγραφο 
της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων, σύµφωνα µε το οποίο δεν υπάρχει 
κατ’αρχήν αντίρρηση για την υλοποίηση του καταδυτικού πάρκου και παράλληλα 
τίθενται συγκεκριµένοι όροι.  
• Η µε αρ. πρωτ. 869/29-01-2019 θετική γνωµοδότηση του ΕΛΚΕΘΕ για το έργο. 
• Η µελέτη «Κατανοµή θαλάσσιας βιοποικιλότητας και υποθαλάσσιων 
σχηµατισµών. Αποτύπωση καταδυτικών διαδροµών, Μάρτιος 2018» του 
ΕΛΚΕΘΕ. 
 
2.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ: 

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

(ΦΕΚ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

1 Π.∆. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α΄/2010) Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης. 

2 Νόµος 1650/1986 (ΦΕΚ 160 
Α΄/1986), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

«Προστασία του περιβάλλοντος» και «Εναρµόνιση του Ν. 
1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα 
υδατορέµατα και άλλες διατάξεις», αντίστοιχα. 

3 Νόµος 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/21-

09-2011) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».                  

4 Υ.Α.∆ΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 
2471 Β΄/2016)  

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/2012 
Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί. 

5 Y.A. 170225/2014 (ΦΕΚ 135 Β 27-
01-2014) 

Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων περιβαλ− 
λοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της 
Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. 
1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 11 
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α/α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

(ΦΕΚ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
λεπτοµέρειας. 

6 Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - 
Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής. 

7 Ν. 3409/05 (ΦΕΚ Α 273/4-11-2005) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις 

8 Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄/19-6-
2003), Άρθρο 41 

Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση, κατάρτιση και 
επιµόρφωση και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας  

9 Κ.Υ.Α. 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 
1289 Β΄/28.12.98) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων), της άγριας πανίδας 
και της αυτοφυούς χλωρίδας», σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.  

 
10 ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε103/4-4-

2008 (ΦΕΚ 645/Β/11-4-08) Τροποποίηση των υπ' αριθµ. 33318/3028/1998 κοινών 
υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθµ. 
29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), 
σε συµµόρφωση µε διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του 
Συµβουλίου της 20ης Νοεµβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

11 ΚΥΑ 170545/2013 (ΦΕΚ 2425 
Β΄/27-9-2013) Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) για έργα και 

δραστηριότητες της κατηγορίας Β ́ της 3ης Οµά−δας 
«Λιµενικά έργα» του παραρτήµατος III της υπ’ αριθµ. 
1958/2012 υπουργικής απόφασης (Β ́ 21), όπως εκάστοτε 
ισχύει. 

12 Ν.4296/2014 (ΦΕΚ 214 Α΄/2-10-
2014) Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ 
τρίτου συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την 
οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την 
εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή 
του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 
2779/1999 (Α΄ 296) . 

 
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ: 
Για τις ανάγκες της παρούσας γνωµοδότησης δεν έγινε αυτοψία.  
 
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: 
Α. Ο µεγαλύτερος αριθµός των κύριων µονάδων τεχνητών ενδιαιτηµάτων 
πρόκειται να ποντιστεί στη βενθική κοινότητα της «καλά ταξινοµηµένης 
άµµου (SFBC)»,που αποτελεί αµµώδες επιφανειακό ίζηµα µικρού οικολογικού 
ενδιαφέροντος, και αναµένεται να οδηγήσει σε αύξηση της βιοποικιλότητας (ΜΠΕ 
και Χάρτης 5 – Γενική ∆ιάταξη Καταδυτικού Πάρκου).  
∆ύο µονάδες ενδαιτηµάτων – οροσήµων πρόκειται να ποντιστούν στη ζώνη 
των λειµώνων ποσειδωνίας (Posidoniaoceanica).Οι «Εκτάσεις θαλάσσιας 
βλάστησης µε Posidonia»είναι πλούσιοι σε βιοποικιλότητα και αποτελούν 
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οικότοπο προτεραιότητας µε Κωδικό 1120*. Ως «προτεραιότητας» 
χαρακτηρίζονται οι τύποι φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων), που διατρέχουν 
κίνδυνο εξαφάνισης και τα κράτη – µέλη φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη διατήρησή 
τους (ΚΥΑ 33318/3028/1998, άρθρο 2, παρ. δ).  
Οκτώ τεχνητά ενδιαιτήµατα και δύο ενδιαιτήµατα – ορόσηµα πρόκειται να 
ποντιστούν στη βενθική κοινότητα των λειµώνων φανερόγαµων 
CymodoceaMeadows – CN. Οι λειµώνες φανερόγαµων Cymodoceanodosa 
συντελούν στον εµπλουτισµό του υποστρώµατος και αποτελούν το πρώτο στάδιο 
για την εγκατάσταση της ποσειδωνίας στο βυθό, η οποία, µε συνεχή παράλληλη 
ανάπτυξη, ανταγωνίζεται τη C. Nodosa και τελικά παίρνει τη θέση της. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, άποψή µας είναι ότι στην ΜΠΕ πρέπει 
να συµπληρωθούν τεκµηριωµένα τα εξής στοιχεία: 

i. Οι αναµενόµενες θετικές ή µηδενικές επιπτώσεις του έργου ειδικά στον 
οικότοπο προτεραιότητας. 
ii. Οι αναµενόµενες θετικές ή µηδενικές επιπτώσεις του έργου ειδικά στην 

αλληλουχία Cymodoceanodosa�Posidoniaoceanica. 
iii. Η πλήρης σειρά παραµέτρων που θα παρακολουθούνται, σε συνεργασία µε 
το ΕΛΚΕΘΕ, για τη διασφάλιση της καλής κατάστασης διατήρησης των λειµώνων 
ποσειδωνίας και τη λήψη µέτρων προστασίας, εφόσον απαιτούνται.  
iv. Σύµφωνα µε τον άρθρο 10, παρ. 7 του Νόµου 4296/2014, «Η δηµιουργία 
Καταδυτικού Πάρκου σε περιοχή στον πυθµένα της οποίας υπάρχουν 
προστατευόµενοι λειµώνες ή άλλα προστατευόµενα είδη γίνεται µε τους 
ιδιαίτερους όρους και περιορισµούς που καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική 
νοµοθεσία». Στην ΜΠΕ πρέπει να αναφερθεί εάν αναζητήθηκαν και υπάρχουν 
ιδιαίτεροι όροι και περιορισµοί στην ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των 
λειµώνων ποσειδωνίας. 
v. Η πιθανότητα συµβολής του έργου, παράλληλα µε την αύξηση της 

βιοποικιλότητας, στην εξάπλωση των πληθυσµών εισβλητικών ειδών, δεδοµένου 
ότι: 
- δεν έχουν ληφθεί γενικά διαχειριστικά µέτρα περιορισµού της εξάπλωσής τους, 
και 
- στα Καταδυτικά Πάρκα απαγορεύεται η άσκηση της αλιείας.  
Το ερώτηµα αυτό δεν αφορά µόνο στο συγκεκριµένο Καταδυτικό Πάρκο, αλλά όλα 
εκείνα που στο µέλλον πρόκειται να δηµιουργηθούν µε προσφορά τεχνητών 
ενδιαιτηµάτων. 
vi. Θετικό είναι ότι θα παρακολουθείται το έργο κατά τη λειτουργία του σε 
συνεργασία µε το ΕΛΚΕΘΕ, και δη µε εξειδικευµένους επιστήµονες των 
ενδιαιτηµάτων, ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως ενδεχόµενες αστοχίες (ΜΠΕ, σελ. 
56), (παρακολούθηση ιχθυοπανίδας, φυτοκάλυψης µεσογειακών υφάλων, 
οικολογική κατάσταση λειµώνων ποσειδωνίας: ΜΠΕ σελ. 129). Θετικό είναι επίσης 
ότι υπάρχει δυνατότητα µετακίνησης των τεχνητών ενδιαιτηµάτων.  
Από την ΜΠΕ, όπως υποβλήθηκε, δεν προκύπτει ότι έχει εκπονηθεί λεπτοµερές 
«Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης», καθώς δεν 
συµπεριλαµβάνεται σε αυτήν. Αναφέρεται µόνο ότι ο Φορέας και ο ανάδοχος του 
έργου «δεσµεύονται για την παρακολούθηση των παραµέτρων, των στοιχείων και 
των δεικτών του περιβάλλοντος που θα παρακολουθούνται [|] (ΜΠΕ, σελ. 128).  
 
Β. Στην ΜΠΕ αναφέρεται ότι για την κατασκευή των τεχνητών ενδιαιτηµάτων και 
των ενδιαιτηµάτων – οροσήµων θα δηµιουργηθεί εργοτάξιο (σελ. 55) και θα 
εκπονηθεί Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ, ΜΠΕ σελ. 131).  

Γ. Ως προς την κατηγορία του έργου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, 
στην ΜΠΕ αυτό κατατάσσεται στα «Θεµατικά πάρκα» της 6ης Οµάδας έργων και 
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δραστηριοτήτων, όπου εντάσσονται οι «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα 
αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής» (ΚΥΑ ∆ΙΠΑ/οικ. 
37674/2016). Με την κατάταξη αυτή συµφωνούµε.  
Παράλληλα, στην 3η Οµάδα έργων και δραστηριοτήτων, που αφορά στα «Λιµενικά 
έργα», εντάσσεται το είδος έργου «Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθµένα της θάλασσας», 
µε την παρατήρηση «Για την ανάπτυξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας». Το 
σύνολο των έργων του συγκεκριµένου είδους υπάγεται στην κατηγορία Β, άρα 
υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆).  

Οι ΠΠ∆ για τα έργα της 3ης Οµάδας, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνητών 
υφάλων, ορίζονται στην ΚΥΑ 170545/2013. Από τις ΠΠ∆ αυτές θεωρούµε ότι 
πρέπει να ενσωµατωθούν στους υπόλοιπους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, 
οι εξής: 

- Από τις Γενικές ∆εσµεύσεις (Α): 

Α.7 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της 
θάλασσας κατά τη φάση κατασκευής, καθώς και τυχόν πρόσθετα µέτρα που θα 
υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε τους Ν. 743/77 (ΦΕΚ Α΄ 
319), όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆. 55/98 (Α΄ 58) και εκάστοτε ισχύει. 

- Από τις ΠΠ∆ για τη Φάση Κατασκευής (Β): 

Β.2.1 Ο φορέας θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα και να είναι σε 
συνεχή επαφή και συνεννόηση µε την αρµόδια Λιµενική Αρχή για τη τήρηση της 
ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στη περιοχή. 

Β.2.3 Για εργασίες σε θαλάσσιες περιοχές να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία 
Φάρων του Πολεµικού Ναυτικού για την τυχόν φωτοσήµανση των υπόψη έργων 
τόσο κατά την κατασκευή όσο και µετά την αποπεράτωσή τους (Επισηµαίνουµε 
ότι για το θέµα αυτό γίνεται αναφορά και στην ΜΠΕ).  

Β.2.4 Τα πλωτά µέσα που ενδεχοµένως χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες του 
έργου θα πρέπει να φέρουν καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών τα προβλεπόµενα 
από τον ∆ιεθνή Κανονισµό προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (∆ΚΑΣ) 
σήµατα ηµέρας και φώτα. 

Β.2.6 Να διασφαλιστεί ότι στα υλικά κατασκευής των στοιχείων του τεχνητού 
υφάλου και των πλωτών προβλητών, δεν περιέχονται οι ουσίες που αναφέρονται 
στην απόφαση του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου1100/91/91 (ΦΕΚ Β΄ 
1008/12−12−1991) και στις υπ’ αριθµ.475/2002/03 (Β΄ 208/2003) και 121/2003/03 
(Β΄ 1045/2003)υπουργικές αποφάσεις όπως εκάστοτε ισχύουν, δηλαδή ενώσεις 
υδράργυρου, αρσενικού και οργανοκασσιτερικές, καθώς και οι λοιπές χηµικές 
ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία περί 
επικίνδυνων ουσιών και για τις οποίες ισχύουν περιορισµοί στην κυκλοφορία και 
χρήση τους για το θαλάσσιο και γενικότερα το υδάτινο περιβάλλον.[Σύµφωνα µε 
την ΜΠΕ, τα τεχνητά ενδιαιτήµατα «κατασκευάζονται µε ειδικό 
πατενταρισµένο τρόπο («χτιστά») από το ΕΛΚΕΘΕ, µε ειδικού τύπου φιλικό 
προς το περιβάλλον σκυρόδεµα και ειδικό πλέγµα» (σελ. 26).Θα ήταν 
χρήσιµο να συµπληρωθούν στην ΜΠΕ περισσότερα στοιχεία για τα 
προαναφερθέντα υλικά, έτσι ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η τήρηση 
δέσµευσης αυτής). 

- Από τις ΠΠ∆ για τη Φάση Λειτουργίας (Γ): 

Γ.1 Για έργα σε θαλάσσιες περιοχές να αποσταλεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία 
λεπτοµερής οριζοντιογραφία του έργου και ακριβές βυθοµετρικό διάγραµµα, 
προκειµένου να ενηµερωθούν οι αντίστοιχοι Χάρτες και οι λοιπές ναυτιλιακές 
εκδόσεις. 

ΑΔΑ: 6Ρ337ΛΚ-ΡΧ2



 

 8

Γ.2 Ο κύριος του έργου οφείλει να συντηρεί το έργο και να φροντίζει για την καλή 
λειτουργία του. 

Γ.3 Κατά την λειτουργία του έργου να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για 
την αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας καθώς και τυχόν πρόσθετα 
µέτρα θα υποδειχθούν από την αρµόδια Λιµενική Αρχή σύµφωνα µε το Ν. 743/77 
(Α΄ 315) όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆. 55/98 (Α΄ 58) και εκάστοτε ισχύει. 

 
∆. Να συµπεριληφθούν στην ΑΕΠΟ οι όροι που αναφέρονται στην 
γνωµοδότηση της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων, ήτοι: 
 
1. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων 
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 

2. Στην περίπτωση εντοπισµού εναλίων ή παρακτίων αρχαιοτήτων στη διάρκεια 
κατασκευής ή λειτουργίας του πάρκου, ο φορέας του πάρκου και ο ∆ήµος 
Μαλεβιζίου καθίστανται υπεύθυνοι για την άµεση ενηµέρωση της Υπηρεσίας µας 
προκειµένου να προβεί σε ενέργειες των αρµοδιοτήτων της. 
 
3. Στην περίπτωση που απαιτηθεί υποβρύχια ή παράκτια έρευνα ή ανασκαφή η 
πλήρης δαπάνη τους θα βαρύνει τις πιστώσεις του πάρκου.  

4. Με ευθύνη του φορέα του πάρκου και του ∆ήµου Μαλεβιζίου να εξασφαλίζεται η 
εύρυθµη και νόµιµη λειτουργία και καθαριότητα στην περιοχή του πάρκου.  

 
∆. Να εξασφαλισθεί η σύµφωνη γνώµη των λοιπών συναρµοδίων 
υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου του Τµήµατος Αλιείας της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ηρακλείου, δεδοµένου ότι η 
ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισµού στην περιοχή µελέτης εκτοπίζει την άσκηση 
της αλιείας.  
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: 

Α. Γνωµοδοτούµε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας 
χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων – προϋποθέσεων. 
Β. Γνωµοδοτούµε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας µε 
τους όρους – προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σηµείο 4 του παρόντος. 

√ 

Γ. Γνωµοδοτούµε αρνητικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας 
για τους συγκεκριµένους λόγους που παρατίθενται στο σηµείο 4 του παρόντος. 
∆. ∆εν δυνάµεθα να γνωµοδοτήσουµε επί της διαβιβασθείσας Μ.Π.Ε., διότι 
διαπιστώνονται σε αυτήν ουσιώδεις ελλείψεις σε ό,τι αφορά το αντικείµενο 
αρµοδιότητας της υπηρεσίας µας, όπως αυτές (οι ελλείψεις) παρατίθενται στο 
σηµείο 4 του παρόντος. 
Ε. ∆εν δυνάµεθα να γνωµοδοτήσουµε επί της διαβιβασθείσας Μ.Π.Ε., διότι δεν 
εµπίπτει στο πεδίο των κατά Νόµο αρµοδιοτήτων της υπηρεσία µας. 

 
12. Την παρουσίαση της Μελέτης από τον κ. Παρασύρη Ιωάννη µηχανικό 

Πολεοδοµίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
13. Την εισήγηση της κας Καγιαµπάκη Άννας Προϊσταµένης του Τµήµατος 

Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού ΠΚ. 
14. Τις απόψεις της κας Αποστολάκη Εύης Προέδρου Μονοµετοχικής Ανώνυµης 

εταιρείας ∆ήµου Μαλεβιζίου. 
15. Τις απόψεις των κ.κ. Τζόρβα Παράσχου αντιπροέδρου της εταιρείας 

Καταδυτικά Πάρκα Κρήτης ΑΜΚΕ και Καραπιδάκη Γεωργίου Τεχνικού 
Συµβούλου Επιµελητηρίου που είναι σύµφωνες µε τις απόψεις της υπηρεσίας. 
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16. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας κ. 
Νίκου Καλογερή, µε την οποία µεταξύ άλλων ανέφερε: εισηγούµαι στην 
επιτροπή να γνωµοδοτήσει θετικά για τους περιβαλλοντικούς όρους της ΜΠΕ του 
έργου: «Καταδυτικό Πάρκο στη θαλάσσια περιοχή Μονοναύτη ∆ήµου 
Μαλεβιζίου ΠΕ Ηρακλείου» µε φορέα έργου την εταιρία «ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
ΚΡΗΤΗΣ», σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
µε αρ. 66636/20-03-2019 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού ΠΚ. 

17. Τις απόψεις των µελών της Επιτροπής. 
Μετά από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Γνωµοδοτεί θετικά για τους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Καταδυτικό Πάρκο στη θαλάσσια 
περιοχή Μονοναύτη ∆ήµου Μαλεβιζίου ΠΕ Ηρακλείου» µε φορέα έργου την 
εταιρία «ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ», σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο µε αρ. πρωτ. 66636/20-03-2019 έγγραφο της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού ΠΚ και µε όσα αναφέρονται στο 
σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 

 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο 21-03-2019 
 
 
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                       Τα Μέλη 
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 
 
 
      Καλογερής Νικόλαος 
       Αντιπεριφερειάρχης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής 
Λειτουργίας  
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης  
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 

 
                  Ηράκλειο  8 Απριλίου 2019 
                  Αρ. πρωτ.: 82090 
 
 
 
    ΠΡΟΣ: - ∆/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωµένης 
                   ∆ιοίκησης Κρήτης          

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθµ. 11/2019 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος 
και Χωροταξίας. 

  

     Σας διαβιβάζουµε για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 11/2019 

απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (πρακτικό Νο 2/21-03-

2019), που αφορά στην Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του έργου: «Καταδυτικό Πάρκο στη θαλάσσια περιοχή Μονοναύτη 

∆ήµου Μαλεβιζίου ΠΕ Ηρακλείου» µε φορέα έργου την εταιρία «ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ 

ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ». 

                                                                            Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  

 

 

                                                                                    Νίκη Βαρδιάµπαση   

 

 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:                               
1. Γραφείο Περιφερειάρχη 
2. Αντιπεριφερειάρχη κ. Νίκο Καλογερή 
3. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου 

4. Εκτελεστικό Γραµµατέα ΠΚ 

Ταχ. ∆/νση      
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες  
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας                 
:712 01 
:Μαρία Κουτάντου 
:2813-400.237 
:tyso@crete.gov.gr 
 

    ΚΟΙΝ.: 1.∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και                              
Χωρικού Σχεδιασµού ΠΚ 

                2. ∆ήµο Μαλεβιζίου 
                 3. ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 
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